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Η Τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα 

Ο Δήμος Πτολεμαΐδας 
εγκατέστησε (1991-93)  το 
σύστημα  

τηλεθέρμανσης  
που υπήρξε το πρώτο σύστημα 
ομαδικής αστικής θέρμανσης 
στη χώρα μας και λειτουργεί 
από τον Δεκ.1993.  



Η Τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα 

Η παραγωγή θερμότητας  
εξασφαλίζεται από τους 
λιγνιτικούς θερμοηλεκτρικούς 
σταθμούς της ΔΕΗ που είναι 
εγκατεστημένοι στο 
Ενεργειακό λεκανοπέδιο της 
Εορδαίας. 



Η Τηλεθέρμανση στην Πτολεμαΐδα 

Το σύστημα εγκαταστάθηκε , 
επεκτείνεται και ανήκει αποκλειστικά 
(κατά 100%) στον Δήμο , ο οποίος το 1994 

ίδρυσε  κοινωφελή δημοτική 
επιχείρηση 
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

την Δ.Ε.ΤΗ.Π. , με ειδικό σκοπό την 
τηλεθέρμανση.  

Η ΔΕΤΗΠ αποτελεί πρωτοποριακή και 
βιώσιμη δημοτική επιχείρηση, που 
διαχειρίζεται ολοκληρωμένα το σύστημα 
της τηλεθέρμανσης.  

Απασχολεί μόνιμα 65 
εργατοϋπαλλήλους. 



Υποδομές  Τηλεθέρμανσης 

Αγωγοί Μεταφοράς (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί) 

• 1991- 2007 : 2Χ 6.900 m 

• 2008-2012 :  2Χ 16.800 m  

Δίκτυα Διανομής  (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί ) 

• 1991- 2007 : 2Χ 73.315  m   

• 2008-2012  : 2Χ 47.500 m 

Συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΔΕΗ) :  

• 1993 : Μονάδα III , ΑΗΣ Πτολεμαΐδας :  

50  MWth 

• 2004 : Μονάδες I , ΙΙ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ:   

25  MWth 

• 2011-12 : Μονάδες III+ IV ΑΗΣ Καρδιάς :  

2x50  MWth = 100 MWth 

• 2002 Λέβητας Πετρελαίου Εφεδρείας –Αιχμής   

25 MWth  

• 2006 Δεξαμενές Εναποθήκευσης  θερμότητας   

3X 600:1800 m3, 105 MWH, 25 MWth 

Στα χρόνια που πέρασαν η 
τηλεθέρμανση εξελίσσεται σε 
μια από τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις της περιφέρειας και 
δημιουργεί ανταποδοτικές 

υποδομές  
που αποτελούν πολύτιμη 
περιουσία για το Δήμο Εορδαίας. 



Υποδομές  Τηλεθέρμανσης 

Με την υλοποίηση της 
τηλεθέρμανσης: 

• Μεγάλα έργα και πρωτοποριακές 
εγκαταστάσεις υλοποιούνται με 
αξιοπιστία   

• Νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται  

• Πόροι αξιοποιούνται  

• Συγκροτείται ένα   

ισχυρό συγκριτικό  
πλεονέκτημα  

στον Δήμο Εορδαίας.  



Η αποδοχή της Τηλεθέρμανσης 

Η Τηλεθέρμανση έγινε αμέσως 
αποδεκτή και υποστηρίχθηκε 
από τους πολίτες.  

Η άμεση πρόσκτηση 
καταναλωτών εγγυάται την 
αποδοτικότητα των επενδύσεων 
και την βιωσιμότητα του 
συστήματος και της δημοτικής 
επιχείρησης. 

Η τηλεθέρμανση σήμερα 

εξυπηρετεί 13.159 νοικοκυριά 

στα  2.688 συνδεδεμένα κτίρια 
της πόλης. 



Τιμολόγηση θερμότητας  

Η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.ΤΗ.Π. διασφαλίζει  

την βιωσιμότητα ,  

τον κοινωφελή σκοπό και  

την εισπρακτική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.  
 

• Η Τιμή Πώλησης Θερμικής Ενέργειας καθορίζεται με βάση τα στοιχεία κόστους, 
χωρίς επιδίωξη κέρδους, ενώ ταυτόχρονα αποτρέπει την υπερκατανάλωση.  

• Η Δ.Ε.ΤΗ.Π. εγγυάται στους καταναλωτές ότι η τιμή της θερμικής ενέργειας θα 
είναι ανταγωνιστική προς το αντίστοιχο κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο και δεν 
θα υπερβαίνει το 70% του κόστους αυτού. 

• Η τιμή πώλησης, είναι 37,74 €/ΜWΗ πλέον ΦΠΑ 13%, λόγω της οικονομικής 
κρίσης παρέμεινε σταθερή από το 2010  και κατά την τρέχουσα περίοδο 
αντιστοιχεί  στο 35% του αντίστοιχου κόστους πετρελαίου. 



Τιμολόγια θερμότητας στην Ελλάδα και την ΕΕ 

Τιμολόγια Τηλεθέρμανσης στην ΕΕ (2003) και στην Ελλάδα 2012 
DH Price Regulation in EU and in GREECE 

 

 
 

DH Prices / Tariffs (2003)
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ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

37,74 €/MWh 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 

41,29 €/MWh 

ΚΟΖΑΝΗ 

43,5 €/MWh 

ΣΕΡΡΕΣ [ΙΔΙΩΤΙΚΗ] 
101 €/MWh 

Η τιμή πώλησης της θερμότητας στην Πτολεμαΐδα παραμένει σταθερά η 
χαμηλότερη της χώρας και από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. 



Εξοικονόμηση Κόστους νοικοκυριών  

Η εγγυημένη εξοικονόμηση 
κόστους θέρμανσης για τους 
καταναλωτές τηλεθέρμανσης 

είναι 30% σε σχέση με το 

αντίστοιχο κόστος 
πετρελαίου.  

 

Σήμερα η εξοικονόμηση για 
κάθε νοικοκυριό υπερβαίνει 

το 65% λόγω αύξησης των 

τιμών πετρελαίου και 
διατήρησης σταθερής της 
τιμής πώλησης θερμότητας . 



Περιβάλλον – Ενέργεια και Τηλεθέρμανση 

 

Η συμβολή της Τηλεθέρμανσης στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος  
είναι μετρήσιμη και «ορατή». 

Οι καμινάδες 13.000 διαμερισμάτων της πόλης «έσβησαν» και οι ετήσιες 
τοπικές εκπομπές μειώνονται :  

• CO2  κατά 52.000 tn/έτος  
• SO2 κατά 12 tn/έτος 

• CO κατά 10 tn/έτος 
• NOx  κατά 40 tn/έτος 

• HC κατά 3  tn/έτος  

• Σωματιδίων κατά 5 tn/έτος 

 

Η Παραγωγή θερμότητας με συμπαραγωγή συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
ενέργειας και καυσίμου (λιγνίτης) και στην αύξηση βαθμού απόδοσης των 
μονάδων της ΔΕΗ από τις οποίες τροφοδοτείται η Τηλεθέρμανση. 



Οικονομία – Κοινωνία και Τηλεθέρμανση 

Η συμβολή της Τηλεθέρμανσης στην Εθνική και τοπική οικονομία : 

Εξοικονόμηση κόστους θέρμανσης,  που υπερβαίνει σήμερα τα 5.500.000 
ευρώ ετησίως, σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος πετρελαίου, για τα 13.000 
συνδεδεμένα νοικοκυριά.  

Ανεξαρτησία από το πετρέλαιο και αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος, 
διότι δεν καταναλώνονται 17.000 tn πετρελαίου ετησίως.  

Τοπική αναδιανομή εισοδήματος, διότι μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών 
επανεπενδύεται τοπικά. 

Θέσεις εργασίας - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

Μεγάλες επενδύσεις στην Περιφέρεια - στήριξη Επιχειρηματικότητας  

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που ωφελούνται από το χαμηλό 
κόστος και την ‘καθαρή’  θερμότητα 

Βελτίωση του γενικού επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας των ωφελούμενων 
κατοίκων , των επιχειρήσεων και της ευρύτερης περιοχής 

 



Ετήσια Παραγωγή και Ζήτηση θερμότητας 

Το διαχρονικό πρόβλημα της Τηλεθέρμανσης 

! Η παραγόμενη θερμότητα υπολείπεται της ζήτησης 

! Δεν διατίθεται εφεδρική λύση για την περίπτωση βλαβών των μονάδων παραγωγής, 

πλήν της χρήσης πετρελαίου, που είναι παντελώς ασύμφορη  

! Δεν είναι δυνατή η τροφοδότηση όλης της πόλης 



Η αναγκαιότητα  του έργου 
Η ασφαλής και επαρκής παραγωγή θερμότητας φιλικής προς το περιβάλλον  

αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση και επιδίωξη κάθε ενεργειακού συστήματος.   

Η Τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας αντιμετωπίζει προβλήματα τροφοδοσίας 
θερμότητας από τις πρώτες περιόδους λειτουργίας της 

Δεν διατίθεται εφεδρεία με συμπαραγωγή, ενώ η εφεδρεία πετρελαίου 

είναι ζημιογόνος  

Η παραγόμενη θερμότητα υπολείπεται σήμερα της ζήτησης κατά 30% 

Οι μονάδες συμπαραγωγής είναι υπό άμεση απόσυρση από την ΔΕΗ 

Η διασφάλιση της τροφοδοσίας επαρκούς θερμότητας με συμπαραγωγή 
αποτελεί τον άξονα του έργου διότι συνιστά κρίσιμη παράμετρο 

βιωσιμότητας του συστήματος Τηλεθέρμανσης. 

 



Η ωρίμανση του έργου 
• 1997-2003 : επιλέγεται από τον Δήμο και την ΔΕΤΗΠ , η συμπαραγωγή θερμότητας από τον 

ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς , ως η καταλληλότερη λύση επαρκούς και ασφαλούς τροφοδοσίας  

• 2004-2006: εκπονούνται οι μελέτες του έργου, στις οποίες περιλαμβάνεται η σύνδεση με τον 
ΑΗΣ Καρδιάς και επεκτάσεις δικτύων για την σύνδεση όλης της πόλης 

• 2007 : υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ αίτημα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ και η πολιτική ηγεσία 
το υποστηρίζει 

• 2008 : σε συνεργασία με την διαχειριστική αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ δημοπρατείται το 1ο Υποέργο 
(Αγωγός μεταφοράς θερμότητας) και προετοιμάζεται ο φάκελος της πρότασης 
χρηματοδότησης 

• 2009 : δημοσιεύεται η πρόσκληση του Προγράμματος και υποβάλλεται ο φάκελος 

• 2010 : εντάσσεται το έργο και αναπέμπεται στην ΓΔ Ανταγωνισμού (DG COMP) για την 
έγκριση καθεστώτος  ενίσχυσης 

• 2011 : εγκρίνεται το καθεστώς ενίσχυσης , αναθεωρείται ο προϋπολογισμός (μετά τις 
δημοπρατήσεις) και η απόφαση Ένταξης, επικαιροποιούνται οι μελέτες Κόστους-Οφέλους 
και αναδιαρθρώνονται τα ποσοστά χρηματοδότησης 



Χωροθέτηση του έργου 
 

Πτολεμαΐδα 
 

 
 

Περιοχές Ορυχείων & 
ΑΗΣ /ΔΕΗ 

 
 

 
Εγκατεστημένοι 

Αγωγοί 
Τηλεθέρμανσης 

 

 
Νέοι Αγωγοί  & 

ΑΗΣ/ΔΕΗ  Καρδιάς  
 



Δομή – Κόστος - Εξέλιξη του έργου 
ΕΡΓΟ: «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ/ΔΕΗ ΚΑΡΔΙΑΣ &  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ » 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 176201/25-02-2010 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ :175200/28-12-2011 

 
ΥΠΟΕΡΓΟ Περιγραφή  Έργου

Προϋπολογισμός  

ΕΝΤΑΞΗΣ              

[ΦΕΒΡ. 2010] 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ                             

[ΙΟΥΝ. 2011] 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ                        

[ΙΑΝ. 2012 ]
ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

1
ο 

Σύστημα μεταφοράς νερού Τηλεθέρμανσης 

από τον ΑΗΣ Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα           

Προϋπολογισμός Μελέτης : 19.678.100 € 

12.701.972,30 13.309.500,40 13.309.500,40 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

2
ο Επέκταση δικτύου διανομής και απόδοσης 

θερμότητας στην πόλη 
8.570.760,30 4.826.068,64 4.826.068,64

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 50% ΕΡΓΟΥ       

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

3
ο Προμήθεια θερμικών υποσταθμών 4.176.480,00 4.176.480,00 2.591.310,00

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ      

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

4
ο Σύστημα παραγωγής θερμότητας στον ΑΗΣ 

Καρδιάς [ΕΚΤΕΛΕΣΗ:ΔΕΗ ΑΕ ]
7.200.000,00 4.997.000,00 4.997.000,00

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ 50% ΕΡΓΟΥ         

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 

5
ο ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Λ'ΕΠΚΑ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

6
ο ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 50.000,00 65.000,00 65.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ [ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΚΩ κλπ.] 0,00 100.000,00 100.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.799.212,60 € 27.574.049,04 € 25.988.879,04 €

ΦΠΑ 6.203.350,39 € 5.778.802,53 € 5.414.213,43 €

39.002.562,99 € 33.352.851,57 € 31.403.092,47 €

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ



Χρηματοδοτικό Σχήμα του έργου 

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ % ΠΟΣΟ (€) % ΠΟΣΟ (€)

Κοινοτική συνεισφορά [Eugrant] 42,49 13.936.033

Εθνική δημόσια συμμετοχή 20,13 6.602.113

Ίδια κεφάλαια ΔΕΤΗΠ 18,40 6.035.081

Δανειακά κεφάλαια 18,98 6.225.986

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 32.799.213 100,00 32.799.213

ΕΙΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ % ΠΟΣΟ (€) % ΠΟΣΟ (€)

Κοινοτική συνεισφορά [Eugrant] 46,24 12.750.404

Εθνική δημόσια συμμετοχή 18,82 5.188.276

Ίδια κεφάλαια ΔΕΤΗΠ 12,36 3.409.383

Δανειακά κεφάλαια 22,58 6.225.986

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 27.574.049 100,00 27.574.049

34,94 9.635.369

Αναθεωρημένο Χρηματοδοτικό Σχήμα Ενταγμένου Έργου 

[ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ :175200/28-12-2011]

65,06 17.938.680

Αρχικό Χρηματοδοτικό Σχήμα Ενταγμένου Έργου                 

[ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ : 176201/25-02-2010]

62,62 20.538.146

37,38 12.261.067



1οΥποέργο:Μεταφορά θερμότητας από τον ΑΗΣ Καρδιάς 

«Αγωγοί Μεταφοράς και 
Αντλιοστάσια για την μεταφορά 

θερμότητας 100 MWth» 
• Μήκος δίδυμων προμονωμένων 

αγωγών : 2 Χ 16.800 μ. 
• Χρονοδιάγαμμα έργου: 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ [2008 – 2011] 

 

Το 1ο υποέργο περιλαμβάνει : 

Α.  Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου 
μεταφοράς θερμικής ενέργειας  

από τον ΑΗΣ Καρδιάς στην Πτολεμαΐδα, 
αποτελούμενου από δισωλήνιο σύστημα 
προμονωμένων σωλήνων ονομαστικής 
διαμέτρου DN500mm  



1ο Υποέργο : Αντλιοστάσια 

Β. Κατασκευή αντλιοστασίου  
στον ΑΗΣ Καρδιάς (ισόγειο 320 m2, υπόγειο 105 
m2) και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού μεταφοράς (κύριες αντλίες 
κυκλοφορίας μεταφοράς, αντλίες πλήρωσης, 
φίλτρανση, δεξαμενή νερού, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις ΜΤ και ΧΤ, κλπ),  

Γ. Επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου 
λεβητοστασίου  
στις εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας 
και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού μεταφοράς και διανομής (εναλλάκτες 
θερμότητας, κύριες αντλίες κυκλοφορίας 
μεταφοράς, αντλίες διατήρησης πίεσης, αντλίες 
κυκλοφορίας εναλλακτών, ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις ΜΤ και ΧΤ, κλπ.) 



2ο Υποέργο : Επέκταση δικτύου στο σύνολο της πόλης 

«Επέκταση δικτύου διανομής θερμότητας» 

• Χρονοδιάγραμμα έργου:  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2012  [Οκτώβριος]  

• Μήκος δικτύου διανομής : 2Χ37.000 μ. 

• Μήκος δικτύου παροχών καταναλωτών 2Χ 
10.500 μ. 

• Θερμικό φορτίο : 43 ΜWth 

Το 2ο υποέργο περιλαμβάνει: 

• κατασκευή του δικτύου διανομής περιφερειακά του 
υφισταμένου δικτύου Τηλεθέρμανσης της πόλης  

• κατασκευή δικτύου 1480 παροχών και αναμονών 
σύνδεσης καταναλωτών.  

Το δίκτυο διανομής αποτελείται από δίδυμους, 
προμονωμένους αγωγούς ονομαστικής διατομής από DN 
25 έως DN 200.  

 

 



Περιοχές Επέκτασης δικτύου διανομής 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΠΕΡΑΑ  

• Το υφιστάμενο δίκτυο 

διανομής Τηλεθέρμανσης 

κατασκευάστηκε σε τρείς 

κύριες φάσεις (Α’ Β’ και Γ’ 

Φάση) και καλύπτει σήμερα 

χωροταξικά το 65% περίπου 

του συνολικού πολεοδομικού 

σχεδίου της πόλης. 

• Με την επέκταση δικτύου 

καλύπτεται θερμικά το 

σύνολο της πόλης. 

 



3οΥποέργο : Συνδέσεις κτιρίων 

«Προμήθεια θερμικών υποσταθμών» 

Χρονοδιάγραμμα έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2013  [Νοέμβριος] 

 

• Σύνδεση 1330 κτιρίων / 3.900 νοικοκυριών στην 

περιοχή επεκτάσεων του δικτύου 

• Κάθε θερμικός υποσταθμός αποτελείται από σύνολο 
οργάνων, συσκευών και εξαρτημάτων ώστε να 
πραγματοποιεί Εναλλαγή θερμότητας, Μέτρηση της θερμικής 
ενέργειας και  Ρύθμιση του παρεχομένου θερμικού φορτίου. 

• Οι εργασίες σύνδεσης των κτιρίων εκτελούνται από την 
Δ.Ε.ΤΗ.Π. 

• Οι νέες συνδέσεις εκκίνησαν την 1η Μαρτίου 2012 και θα 
ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο 2013 

 



4οΥποέργο : Παραγωγή θερμότητας στον ΑΗΣ Καρδιάς 
«Μετασκευές μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς για την παραγωγή  

θερμότητας 100 MWth» 

Χρονοδιάγραμμα έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 2012  [Μάρτιος - Οκτώβριος] 
Οι μονάδες III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς είναι λιγνιτικές μονάδες με ατμοστρoβίλους.  

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και 
συστημάτων για την παραγωγή πρόσθετης θερμικής ενέργειας , με την μορφή υπέρθερμου 

νερού, από τις Μονάδες III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς ισxύος 50 + 50 MWth, για το σύστημα 

Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, δηλαδή : 

• σχεδιασμό, βιομηχανοποίηση, κατασκευή, προμήθεια, δοκιμές στο εργοστάσιο, 
μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση επί τόπου, εκτέλεση όλων των εργασιών 
συναρμογής και τροποποίησης των υφιστάμενων συστημάτων, συναρμολόγηση και 
ανέγερση με όλες τις απαραίτητες δοκιμές και επιθεωρήσεις επί τόπου του έργου, θέση 
σε λειτουργία, σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των αναγκαίων τεχνικών έργων 
πολιτικού μηχανικού, προμήθεια των ανταλλακτικών, καθώς και όλες τις απαιτούμενες 
υπηρεσίες και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για την παράδοση ενός ολοκληρωμένου έργου, 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 



Λειτουργικό διάγραμμα Συμ-παραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας στον ΑΗΣ Καρδιάς 



Ενεργειακοί & Περιβαλλοντικοί δείκτες του έργου 
• ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ : 100 ΜWth 

• ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ  CO2 : 19,30 % 

 

Πωλούμενη θερμική ενέργεια (MWHth) 155.350 199.642

Συντελεστής απωλειών δικτύου Τ/Θ

Παραγόμενη θερμική ενέργεια (MWHth) 182.765 234.873

Από ΑΗΣ ΔΕΗ ΛΙΠΤΟΛ [Θερμική Ισχύς 25 MWth] 44.437 0

Από ΑΗΣ Πτολεμαΐδας IΙΙ [Θερμική Ισχύς 25 MWth] 127.875 0

Από Λέβητα Πετρελαίου ΔΕΤΗΠ[Θερμική Ισχύς 25 MWth] 10.453 0

Από ΑΗΣ Καρδιάς ΙΙΙ και ΙV [Θερμική Ισχύς 100 MWth] 0 234.040

Συνολική Εκπομπή CO2 (tCO2/έτος) 76.088 61.378

Ειδική εκπομπή CO2 (tCO2/MWHth) 0,416 0,261

Μείωση Εκπομπών CO2 (tCO2/έτος)

Μείωση Ειδικής εκπομπής CO2 (%)

Εκπομπές CO2 ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  "ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ"

-19,30%

-37,30%

Μελλοντική 

Λειτουργία

0,15

Υφιστάμενη 

Κατάσταση



Αποτελέσματα Έργου: Περιβάλλον 
Η ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗ 
 

•Εξασφάλιση συμπληρωματικής / εφεδρικής συμπαραγόμενης θερμότητας, αντί 
πετρελαίου  

•Εξοικονόμηση 5.204 tn πετρελαίου ετησίως, από την υποκατάσταση της λειτουργίας 

του λεβητοστασίου αιχμής και τις νέες συνδέσεις 1330 κατοικιών 

•Πρόσθετη Μείωση  εκπομπών :  
– CO2 κατά 16.351 tn/έτος 
– SO2 κατά 3,64 tn/έτος 
– CO κατά 2,98 tn/έτος 
– HC κατά 0,99 tn/έτος 
– σωματιδίων κατά 1,49 tn/έτος 

•ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ CO2 : 37,3 % , λόγω ενσωμάτωσης των μονάδων ΑΗΣ 

Καρδιάς στο σύστημα τηλεθέρμανσης. 
 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, μετά την 

τροφοδότηση από τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ [Έτος αναφοράς : 1990] υπερβαίνει το 36% 



Αποτελέσματα Έργου: Εξοικονόμηση Ενέργειας 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΑΥΣΙΜΟΥ των Μονάδων 
του ΑΗΣ Καρδιάς :  

PESRCHP = 18,3% > 10% (Συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας)   

 

δηλαδή με την μετατροπή των μονάδων της ΔΕΗ σε συμπαραγωγικές 
επιτυγχάνεται:  

 

• ορθολογικότερη εκμετάλλευση του λιγνίτη 

 

• αύξηση του ολικού βαθμού απόδοσης των μονάδων του ΑΗΣ 
Καρδιάς, από τις οποίες θα τροφοδοτηθεί η Τηλεθέρμανση 



Κοινωνικά οφέλη του έργου 

o Άμεσα εξυπηρετούμενος πληθυσμός:  

• 1330 νέα, υπό σύνδεση κτήρια, δηλαδή  3817 νοικοκυριά ή 11.451 άτομα 

• Ασφαλής τροφοδοσία θερμότητας στα 13.159 συνδεδεμένα νοικοκυριά 

• Εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους θέρμανσης που υπερβαίνει τα  500 €/έτος 
για κάθε νοικοκυριό, σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος πετρελαίου 

o Απασχόληση:  

• Διατήρηση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας στην δημοτική επιχείρηση 
Τηλεθέρμανσης  

• Απασχόληση στην κατασκευή των έργων διότι το κόστος εργασίας συμμετέχει 

κατά 35% περίπου στο συνολικό κόστος του έργου 

 



Οικονομικά οφέλη του έργου 
 

Πρόσθετη εξοικονόμηση συναλλάγματος 1,958 εκ. ευρώ ετησίως λόγω 
υποκατάστασης πετρελαίου (με διεθνή τιμή (cif) του πετρελαίου diesel ετών 
2000-2007=75$/bbl) 

Πρόσθετη αναδιανομή εισοδήματος της τάξης των 4,78 εκ.ευρώ κατά την 
κατασκευή και 1,64 εκ.ευρώ ετησίως κατά την λειτουργία του έργου (με 
συντελεστή εισοδηματικού πολλαπλασιαστή 1,0 για το τοπικό εισόδημα και 
τοπική προστιθέμενη αξία 50%)  

Συμβολή στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, λόγω της ανταγωνιστικής 
τιμής πώλησης  ‘καθαρής’  θερμικής ενέργειας, έναντι της αντίστοιχης 
παραγόμενης από πετρέλαιο.  

Βελτίωση του γενικού επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας των ωφελούμενων 
κατοίκων και της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης της περιοχής  



Η αυτοδιοίκηση επενδύει και ενεργεί 

 
↗ Η ανάπτυξη τοπικών ενεργειακών συστημάτων από την αυτοδιοίκηση, σε όφελος 

των τοπικών κοινωνιών, δικαιώνει τον αναπτυξιακό ρόλο και την ευθύνη των Δήμων στην κοινωνική 
και οικονομική εξέλιξη της χώρας μας. 

↗ Ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης , συστήματα όπως η Τηλεθέρμανση αποτελούν 

ισχυρό αντίβαρο για την βιωσιμότητα των κοινωνιών μας. 

↗ Το εγχείρημα του Δήμου Εορδαίας για την υλοποίηση και ανάπτυξη του συστήματος τηλεθέρμανσης, 

επαληθεύει όλους τους στόχους που τέθηκαν. 

↗ Το έργο αποτελεί μια από τις πρώτες, μεγάλες επενδύσεις της χώρας στα πλαίσια  του 
ΕΣΠΑ. 

↗ Η συνέργεια της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ με τον Δήμο, 

σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου, υπήρξε υποδειγματική και αποτελεί παράδειγμα, που μας 
ενθαρρύνει να συνεχίσουμε, ώστε να προσφέρουμε λύσεις και διεξόδους. 

Τους επόμενους μήνες που το έργο θα λειτουργεί, θα αποδοθεί ολοκληρωμένη 
στην κοινωνία της Εορδαίας μια νέα , μεγάλη υποδομή που μας κάνει όλους 

υπερήφανους. 



Δήμος Εορδαίας  
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Η Δήμαρχος Εορδαίας 

Παρασκευή Βρυζίδου 


